
Πράσινες Πολιτιστικές 
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Τζένη Αλμπάνη 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων  

και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 



Το άνδηρο Πικιώνη με την Ακρόπολη στο βάθος  
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ΣΤΟΧΟΙ 
 

Η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από το 
τρίπτυχο Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Τουρισμός. 
 
Η αντιμετώπιση της κρίσης αξιών, που βιώνει στις ημέρες 
μας η ελληνική κοινωνία, μέσα από την ενεργοποίηση όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών ομάδων σε δράσεις 
σχετικές με το ως άνω τρίπτυχο. 
 
Η αύξηση του αριθμού των κοινωνικά ενεργών πολιτών 
μέσα από την ενίσχυση-αξιοποίηση των θεσμών του 
εθελοντισμού και της πολιτιστικής χορηγίας στο πλαίσιο των 
ως άνω δράσεων. 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

•Σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις από το επιστημονικό 
προσωπικό των Κ.Π.Ε, των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των 
Α.Ε.Ι της περιοχής για την αειφόρο εκπαίδευση. 
 

•Εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμοί, διαδικτυακά 
παιγνίδια με θέμα το ιστορικό-αρχαιολογικό και φυσικό 
περιβάλλον κάθε περιοχής . 
 

•Διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίων του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σχετικά με αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία και φυλλαδίων Περιβαλλοντικών 
Κέντρων) στους ανάλογους χώρους. 
 

•Σχεδιασμός εποπτικού υλικού σε αρχαιολογικούς χώρους 
και εκθέσεις στις οποίες να παρουσιάζονται στοιχεία του 
αρχαίου και σύγχρονου φυσικού τοπίου της περιοχής. 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Παρουσίαση στους ιστοτόπους των Κ.Π.Ε, του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ και του Ε.Ο.Τ. 
 
Καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. 
 
Διαμόρφωση συστήματος οδικής σήμανσης που να 
κατευθύνει τους επισκέπτες τόσο σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία όσο και σε σημεία περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 

 



Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» θα 
μπορούσαν να καταλήγουν μελλοντικά σε 
«πράσινα μουσεία» τα οποία είτε θα προκύπτουν 
από βιοκλιματικό σχεδιασμό είτε θα υιοθετούν 
σταδιακά μια «πράσινη ενεργειακή πολιτική», με 
δράσεις ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας 
και υιοθέτησης βιοκλιματικών αρχιτεκτονικών 
λύσεων. 



To πιο «πράσινο μουσείο» στον κόσμο: Η Ακαδημία 
Επιστημών της Καλιφόρνιας, ένα πολυθεματικό ίδρυμα. 
Σχεδιασμένο με βάση βιοκλιματικές αρχές από τον Renzo 
Piano, το μουσείο εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον ήλιο για 
ηλεκτρισμό και φυσικό φωτισμό, τη ροή του αέρα για ψύξη και 
εξαερισμό, ενώ η φυτεμένη στέγη συμβάλλει καθοριστικά στη 
μόνωση του κτιρίου. 



Ο Ηριδανός ποταμός στον 
Αρχαιολογικό Χώρο του 
Κεραμεικού 

Χάρτης της αρχαίας Αθήνας 
με τα τείχη και τους τρεις 
ποταμούς της 



Βραυρώνα, απόψεις του υγροβιότοπου 
και του Αρχαιολογικού Χώρου 





Σίγρι, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 



Ελεύθερνα, γέφυρα 
ελληνιστικών χρόνων 

Ελεύθερνα,  
Αρχαιολογικός Χώρος 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας 



         Μονή Καισαριανής                   Δάσος της Καισαριανής 



Αρχαιολογικός Χώρος 
Κεραμεικού 



Αναπαράσταση της Πύλης του Αδριανού. Στα δεξιά ο ναός του 
Ολυμπίου Διός και στο βάθος αριστερά το ρωμαϊκό βαλανείο  



Χάρτες με τη θέση των 
Καλυβίων 
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Ταξιάρχες Καλυβίων 



 Άγιος Πέτρος Κουβαρά  Παναγία Μεσοσπορίτισσα Κουβαρά 





Ερεσός 

              Μυτιλήνη 
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   Σίγρι, απολιθωμένο δάσος 
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Ψαροπόταμος Σκάλας Ερεσού 
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